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Empresas apostam no binômio emoção e razão em suas campanhas de comunicação 
 
  
As estratégias de comunicação mais eficientes para as empresas são aquelas que conseguem 
conjugar emoção e razão em suas táticas. A nova campanha da margarina Delícia, da Bunge 
Alimentos, é uma aposta nesse binômio. Ações mais antigas, como "Apaixonados por carro, como 
todo brasileiro", da Ipiranga, a participação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) no Carnaval e 
o extinto repórter Esso, são exemplos de equilíbrio desses dois pontos com êxito, que deram 
fôlego à marca e conquistaram clientes, fornecedores e funcionários sem perder a medida da 
emoção.  
 
A Bunge Alimentos, da margarina Delícia, é uma das empresas que acredita no sucesso da 
combinação razão e emoção. A conclusão foi chegada depois de uma pesquisa que procurou 
captar os verdadeiros sentimentos e emoções de seu consumidor e do produto margarina. Tendo 
como pilar a figura da mulher, a campanha - que ainda está no ar - foca situações agradáveis nas 
quais a mulher está inserida. "O conceito está em apresentar as inúmeras situações em que a 
mulher interage no seu dia-a-dia - em família e em sociedade - nas quais ela vivencia momentos 
de alegria", explica Rosicler Antonietto, gerente de marketing da Bunge.  
 
A Ipiranga é outra empresa que apostou no binômio razão e emoção para conquistar os 
consumidores e fornecedores. De acordo com a agência Talent, responsável pela campanha 
Apaixonados por carro, antes da veiculação dos anúncios, não havia nenhuma afinidade entre a 
marca e clientes/fornecedores.  
 
- Percebemos que a relação do nosso público com o automóvel era diferenciada. Mostramos, 
então, que tínhamos uma relação tão especial com o carro quanto eles. Daí nasceu o slogan 
Ipiranga apaixonada por carros como todo brasileiro - conta Jerônimo Santos, gerente de 
desenvolvimento de marketing da empresa.  
 
Os resultados da campanha foram muito positivos. Santos conta que, após os anúncios, a 
Ipiranga assumiu a segunda colocação no mercado e na memória dos consumidores.  
 
Consultor de marketing e comunicação, Mário Persona atribui o sucesso das campanhas que 
misturam razão e emoção ao fato de o cérebro só gravar mensagens que têm um elemento 
emocional. "Um exemplo são as músicas e jingles. Sempre ficam registrados na cabeça do 
consumidor", observa, acrescentando que esse tipo de estratégia funciona para qualquer 
empresa, independente do produto ou serviço que ofereça.  
 
Repórter Esso: exemplo de credibilidade e envolvimento  
 
De 1941 a 1968, o repórter Esso conseguiu manter a empresa presente na vida dos 
telespectadores e membros da cadeia produtiva por 27 anos, reforçando a credibilidade da Esso. 
"Conseguimos estabelecer uma relação com o telespectador", diz Luisa Soares, gerente de 
assuntos institucionais da Esso.  
 
- A força do programa foi tamanha que as pessoas não consideravam um fato verdade até que 
fosse noticiado no repórter Esso. Foi a medida certa de expressão emocional, com o uso da razão 
- acredita Luisa.  
 
No Carnaval, a CVRD inovou ao levar para o Sambódromo a história da empresa e distribuir para 
a platéia broches em forma de coração que piscavam luz verde. Além de ganhar o carisma do 



público, a estratégia atingiu ainda os fornecedores que assistiram aos desfiles no camarote da 
companhia.  
 
O envolvimento dos funcionários também foi um dos pontos altos da estratégia da mineradora, 
que começou antes mesmo do Carnaval. Apenas 100 profissionais de todo o País poderiam 
participar do desfile. "Eles tinham que convencer os colegas de que mereciam estar no evento. 
Sambaram na porta da empresa, alugaram carro de som, deram santinhos, camisetas", conta o 
conta o gerente geral de comunicação e imagem da CVRD, Paulo Henrique Soares. "Conseguimos 
envolver, seduzir, integrar e encantar a todos, inclusive os funcionários", comemora.  
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